
 

 

 

 
 

 

 

TÓM TẮT DỰ ÁN  

1. Tên quốc gia:  

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam 

 

2. Tên Dự án: 

Dự cung cấp nước an toàn tại Việt Nam bằng kỹ thuật của công ty tư nhân Yokohama 

 

3. Bối cảnh và tính cần thiết của Dự án: 

 Liên quan đến Dự án của JICA “Chương trình đào tạo kỹ thuật ngành nước cho Việt Nam”, Cục cấp 

nước thành phố Yokohama vào năm 2000 đã cử nhân viên sang Trường đại học Xây Dựng số 2 Thành Phố Hồ 

Chí Minh, thuộc Bộ Xây Dựng. Tiếp theo đó, trong các Dự án “Dự án Hợp tác kỹ thuật cấp cơ sở” (1993-1996), 

“Hợp tác nâng cao năng lực cho hệ thống cấp nước khu vực miền Trung Việt Nam” (2000-2013), Cục đã xây 

dựng quan hệ và hợp tác chặt chẽ với khu vực miền Trung, phía Nam của Việt Nam, trọng tâm là thành phố Huế 

trong hợp tác kỹ thuật về ngành nước. 

 Do tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, nhu cầu về nước ở Việt Nam ngày càng tăng 

cao. Nhiều đơn vị cấp nước ở khu vực nước do thiếu kinh nghiệm và vốn nên đang gặp khó khăn trong việc vận 

hành, duy trì, quản lý và nâng cấp trang thiết bị cho các cơ sở cấp nước, một trong những nhân tố căn bản để 

vận hành tốt một hệ thống cấp nước. Chính điều này đã gây ảnh hưởng đến việc cung cấp nước sạch cho người 

dân. 

 Trong các Dự án trước đây, trước hết là ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhà nước Một thành viên Xây 

dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO), Cục cấp nước thành phố Yokohama đã đào tạo được một đội 

ngũ cán bộ ngành nước cho các đơn vị cấp nước của các Dự án và cũng đã xây dựng và củng cố được mạng lưới 

liên hệ giữa các cơ sở cấp nước trong khu vực. Hiện nay, các đơn vị cấp nước này đang đối mặt với những thách 

thức mới là làm thế nào để tiếp thu, áp dụng những kỹ thuật phù hợp để duy trì, quản lý và nâng cấp trang thiết 

bị phù hợp cho các cơ sở cấp nước của họ. 

 Nhật Bản đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm, kiến thức trong việc quản lý, vận hành các cơ sở cung 

cấp nước sạch của các đơn vị cấp nước .Tuy nhiên, những trang thiết bị, kỹ thuật, kinh nghiệm đó lại nằm trong 

các công ty cấp nước tư nhân. Vì vậy, Cục cấp nước thành phố Yokohama với kinh nghiệm sẵn có trong lĩnh vực 

cấp nước và mối quan hệ hợp tác đã xây dựng được với khu vực miền Trung và khu vực phía Nam của Việt 

Nam, sẽ liên kết với các công ty thành viên của Hiệp hội kinh doanh ngành nước Yokohama để thực hiện Dự án 

này với mô hình “liên kết người dân”. Những kỹ thuật của các công ty tư nhân không thể chuyển giao được khi 

chỉ có một mình Cục cấp nước thành phố Yokohama sẽ thông qua trước hết là HueWACO, nơi đã phát huy 

những thành quả hợp tác lâu dài vào việc ‘‘tuyên truyền nước sạch” và các cơ quan đối tác của các Dự án đã 

được thực hiện để giới thiệu cho các đơn vị cấp nước khu vực miền Trung và khu vực phía Nam Việt Nam. Với 

việc tiếp thu những kỹ thuật phù hợp với điều kiện của Việt Nam và tính hiệu quả khi thực hiện sẽ mang đến 

cho cả hai bên những thuận lợi trong việc duy trì, quản lý và nâng cấp trang thiết bị cho các cơ sở cấp nước. 

 



 

 

 

 
 

 

4. Mục tiêu Dự án:  

Kiểm chứng tính hiệu quả của kỹ thuật của các công ty thành viên Hiệp hội kinh doanh ngành nước Yokohama 

cho các đơn vị cấp nước miền Trung và miền Nam Việt Nam, qua đó nghiên cứu mức độ kỹ thuật phù hợp và 

lập kế hoạch tiếp thu kỹ thuật đó, xây dựng mạng lưới kinh doanh ngành nước giữa nhà nước và tư nhân của 

Nhật Bản và Việt Nam 

 

5. Địa bàn dự án:  

Miền Trung và miền Nam Việt Nam (tỉnh Thừa Thiên Huế, Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực khác) 

 

6. Đối tượng hưởng lợi: 

- Đối tượng hưởng lợi trực tiếp: Nhân viên của HueWACO, nhân viên Tổng công ty cấp nước Sài Gòn 

(SAWACO) 

- Đối tượng hưởng lợi gián tiếp: Người dân và nhân viên công ty nước sạch ở các đơn vị khác thuộc khu vực 

miền Trung và miền Nam 

 

7. Kết quả mong đợi: 

1. Kỹ thuật của các công ty thành viên của Hiệp hội kinh doanh ngành nước Yokohama sẽ được áp dụng tại 

khu vực cấp nước thí điểm của Việt Nam để các đơn vị cấp nước xem xét về tính hiệu quả. 

2. Tính hiệu quả của các kỹ thuật nói trên của các công ty thành viên của Hiệp hội kinh doanh ngành nước 

Yokohama sẽ được kiểm chứng và chia sẻ thông qua các khóa đào tạo ở Nhật Bản và Việt Nam 

3. Việc tiếp thu công nghệ của các công ty tư nhân Nhật Bản sẽ được nghiên cứu tại các đơn vị cấp nước ở 

khu vực miền Trung và miền Nam Việt Nam.  

4. Mạng lưới liên kết giữa các công ty thành viên của Hiệp hội kinh doanh ngành nước Yokohama và các 

đơn vị cấp nước của miền Trung, miền Nam Việt Nam sẽ được xây dựng. 

 

8. Các hoạt động chính: 

1. Phái cử chuyên gia Nhật Bản sang Việt Nam (Cục cấp nước, Công ty thành viên của Hiệp hội kinh doanh 

ngành nước Yokohama): 

- Tổ chức các buổi họp với các đơn vị liên quan tại địa phương nhằm nắm bắt được tình trạng thực tế của các 

hệ thống cấp nước.  

- Chọn địa bàn thử nghiệm, giới thiệu về kỹ thuật của Công ty thành viên. 

- Công ty thành viên tổ chức tư vấn cho các đơn vị cấp nước của Việt Nam, nghiên cứu các mô hình kinh 

doanh phù hợp với các tiêu chuẩn về kinh tế và kỹ thuật của địa phương. 

- Dựa vào kết quả điều tra, nghiên cứu, tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo cho các đơn vị cấp nước của Việt 

Nam.  

2. Tiếp nhận học viên từ Việt Nam: 

- Mời đội ngũ cán bộ lãnh đạo của các đơn vị sang để thảo luận về dự án trong thời gian tới. 



 

 

 

 
 

 

- Tổ chức các chuyến thăm quan học tập về tình hình kinh doanh, điều hành của Cục cấp nước TP Yokohama. 

- Giới thiệu các kỹ thuật của Công ty thành viên tại các địa phương ở Nhật. 

 

9. Thời gian thực hiện:  

Từ tháng 2 năm 2014 đến tháng 11 năm 2016 

 

10. Cơ quan thực hiện: 

-  Phía Nhật Bản:   

Cục cấp nước TP Yokohama;  

Công ty thành viên của Hiệp hội kinh doanh ngành nước Yokohama 

-  Phía Việt Nam:   

Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO), (đối tác thực hiện chính) 

Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (SAWACO) 

Trung tâm đào tạo ngành nước miền trung, Trường CĐ Xây dựng công trình đô thị, Bộ Xây Dựng  

Trung tâm đào tạo ngành nước miền Nam, Trường CĐ Xây dựng số 2, Bộ Xây Dựng 


